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Tokmanni avaa myymälänsä ja Motomaxinsa uudistettuina Kajaanin Kehräämöntiellä
– Myymälästä erityisen kattavan tuotevalikoiman Tokmanni

Tokmannin torstaina 4.4.2019 klo 9.00 uudistettuna avattavan Kajaanin Kehräämöntien myymälän
tuotevalikoima kasvaa tuhansilla uusilla tuotteilla. Lisäksi Tokmanniin kuuluva, uusien ja käytettyjen
moottoriajoneuvojen myyntiin ja huoltoon keskittynyt Motomaxi avataan entistä ehompana.
Myymäläavajaisissa on tarjolla muun muassa loistavia avajaistarjouksia, tuotelahjoja sisältäviä
yllätysämpäreitä sekä huutokauppa meklarinaan Aki Palsanmäki.
Uudistettu Tokmanni sijaitsee tutussa liiketilassa osoitteessa Kehräämöntie 20, 87400 Kajaani.
Myymälän tuotevalikoima painottuu erityisesti kodin kunnossapitoon sekä remontoinnin ja vapaa-ajan tuotteisiin.
Uudistusten yhteydessä myymälän jo ennestään monipuolista valikoimaa on kasvatettu tuhansilla kotimaisilla ja
kansainvälisesti tunnettujen merkkien tuotteilla. Kodin kunnossapitoon ja remontointiin liittyvään erikoislaajaan
valikoimaan lukeutuu esimerkiksi maalaus- ja valaistustuotteita, Kärcherin vaativaan käyttöön suunniteltuja siivousja puhdistuslaitteita tarvikkeineen, McCullochin ja Fiskarsin puutarhavälineitä, Boschin sähkötyökaluja sekä
Würthin asennus- ja kiinnitystarvikkeita. Myynnissä on aiempaa kattavammin myös työvaatteita, Pislan kodin- ja
pienrautatuotteita ja Malerin listoja.
Vapaa-ajan osastoilla on tarjolla entistäkin enemmän tuotteita retkeilyä, metsästystä, pyöräilyä, kuntoilua ja
kalastusta harrastaville. Myymälässä myydään jatkossa esimerkiksi Chevalierin metsästysasuja ja Haixin jalkineita.
Valikoimissa jatkavat CCM:n, Bauerin ja Warriorin vaativallekin harrastajalle soveltuvat jääkiekkovarusteet.
Kehräämöntien Tokmannin muilla osastoilla on tarjolla runsaasti muista laajan valikoiman Tokmanneista tuttua
ostettavaa, kuten kuivaelintarvikkeita sekä kauneuteen, terveyteen, hyvinvointiin, kodintekniikkaan, sisustukseen ja
siivoukseen liittyviä tuotteita.
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Tokmannissa uskotaan myymälän erikoislaajan tuotevalikoiman vastaavan aiempaa paremmin asiakkaiden
odotuksiin.
– Kehitämme myymälöitämme asiakkaiden toiveita huomioiden. Tehostamalla tilankäyttöä Kajaanin
Kehräämöntien myymälässämme olemme voineet tuoda valikoimiimme ilahduttavan paljon lisää vaihtoehtoja
peruskäyttöä tasokkaampia työkaluja ja harrastusvälineitä kaipaaville asiakkaille. Tarjolla on jatkossa paitsi
yksittäisiä uutuuksia, myös aiempaa laajempia tuoteperheitä, Tokmannin myynti- ja markkinointijohtaja Mathias
Kivikoski kertoo.
– Valikoimamme ovat niin laajat, että uskomme tarjontamme herättävän paljon mielenkiintoa ympäri Kainuuta, ja
miksei kauempanakin, hän lisää.
Asiakaskokemuksen parantamiseksi myymälässä on uusittu tuoteryhmien sijoittelua sekä myymäläopasteita ja
-kalusteita. Jatkossa asiakkaat voivat tutustua moniin erikoislaajan valikoiman tuotteisiin lukuisilla brändikohtaisilla
myyntialueilla. Myymälässä on lisäksi erillinen puutarhamyymälä sekä Veikkauksen peli- ja Tokmannin
verkkokaupan noutopiste. Myyntineliöitä myymälässä on noin 4 600 neliömetriä.
Asiakkaita Kehräämöntien Tokmannilla palvellaan myymäläpäällikkö Juha Rusasen johdolla arkisin klo 8–20,
lauantaisin klo 8–18 ja sunnuntaisin klo 10–18.
Avajaistorstaista sunnuntaihin myymälä on täynnä avajaistarjouksia ja tuote-esittelyjä. Tokmannin
myymäläavajaisista tuttuun tapaan nopeimmille asiakkaille jaetaan tuotelahjoja sisältäviä yllätysämpäreitä
ilmaiseksi. Kehräämöntiellä yllätysämpäreitä jaetaan avajaisaamuna 500 kappaletta. Lisäksi avajaispäivänä klo 14
myymälässä järjestetään huutokauppa huutokauppakeisari Aki Palsanmäen ja hänen vaimonsa Helin johdolla.
Asiakaskokemus kohenee Motomaxissakin
Myymälän yhteydessä palvelee Tokmanniin kuuluva Motomaxi, jossa on myynnissä paljon sekä uusia että
käytettyjä veneitä, vesijettejä, perämoottoreita, moottorikelkkoja, mönkijöitä sekä mopoja, moottoripyöriä ja muita
kaksipyöräisiä. Motomaxissa myydään myös varusteita ja varaosia sekä tarjotaan huolto- ja korjaamopalvelua
mainituille ajoneuvotyypeille.
Vuodesta 2002 asiakkaitaan palvellut Motomaxi toimii virallisena jälleenmyyjänä seuraaville ajoneuvoille ja laitteille:
- Yamahan perämoottorit, vesijetit, moottoripyörät, moottorikelkat, mönkijät, skootterit, lumilingot ja generaattorit
- Yamarinin ja Yamarin Crossin veneet
- Suvin ja Paltan veneet
- Mercuryn perämoottorit
- Arctic Catin moottorikelkat ja mönkijät
- Riejun, Derbin ja Aprilian mopot
- Hondan moottoripyörät.
Tokmannin myymälän tavoin Motomaxia on uudistettu myymäläkalustein ja esittelypistein. Myyntipinta-alaltaan
1 100 neliömetrin kokoisessa liiketilasta löytyy jatkossa esimerkiksi Yamahan shop-in-shop-tyylinen esittely- ja
myyntialue.
Asiakaspalvelusta vastaa tuttuun tapaan nelihenkinen tiimi Jukka Karjalaisen johdolla. Avajaisten yhteydessä
Motomaxissa on paljon erikoistarjouksia.
– Motomaxi on paikallinen, jo entuudestaan tunnettu myymälä uusille ja käytetyille ajoneuvoille. Uudistuksilla
tuomme Motomaxin myymäläilmettä lähemmäs Tokmannin konseptia. Samalla parannamme myymiemme
merkkien näkyvyyttä, Kivikoski kertoo.

Tokmannin myymäläverkosto kasvaa ja uudistuu jatkossakin
Tokmannin tavoitteena on kasvattaa myymäläverkostonsa yli 200 myymälään ja lisätä vuosittain uuden
myyntipinta-alan määrää nettomääräisesti laskettuna noin 12 000 neliömetrillä, mikä tarkoittaa noin viittä uutta tai
uudelleensijoitettua myymälää. Tällä hetkellä Tokmannilla on 188 myymälää eri puolilla Suomea.
Kuluvan vuoden ensimmäinen puolisko on erittäin vilkas, sillä samaan aikaan Kajaanin Kehräämöntien
myymäläavajaisten kanssa Tokmanni avaa myymälänsä laajennettuna ja uudistettuna Turengissa. Lähiaikoina
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Tokmanni avaa uuden myymälän Tampereen Tesomalle ja muuttaa uusiin liiketiloihin Hangossa ja Juuassa.
Lisäksi huhtikuun loppuun mennessä Tokmanni on avannut kahdeksan viime vuoden loppupuolella ostamaansa
Ale-Makasiini-ketjumyymälää Tokmanni-ketjunimen alla. Lähitulevaisuudessa myös tämän vuoden alussa
Tokmannin haltuun liitetyt Säästökuoppa-myymälä Sodankylässä ja TEX-myymälä Kemijärvellä tullaan avaamaan
Tokmanni-brändin alla.
Jo aiemmin keväällä Tokmanni avasi Rovaniemen keskustassa palvelleen TEX-ketjumyymälän Tokmannibrändinimellä. Lisäksi maaliskuun puolivälissä Tokmanni keskitti kaikki Siilinjärven myymälätoimintonsa
paikkakunnalla jo pitkään palvelleeseen Tokmannin myymälään sulkemalla eri liiketilassa toimineen Ale-Makasiinimyymälän.
Ensi syksyn aikana Tokmanni tulee laajentamaan myymäläverkostoaan kahdelle uudelle paikkakunnalle, Vääksyyn
ja Virroille.¹)
¹) https://ir.tokmanni.fi/fi/investors/tokmanni-as-an-investment/new_stores
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Lisätietoja:

Mathias Kivikoski
myynti- ja markkinointijohtaja
puh. 020 728 6045
mathias.kivikoski(at)tokmanni.fi

Maarit Mikkonen
sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö
puh. 040 562 2282
maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 600 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla
monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina
edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina
lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu
Nasdaq Helsingin pörssilistalle.
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